
Referat fra Blombjerggaard Grundejerforenings Generalforsamling på Møllerens Hus  den  

9  juni 2013. 

Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Henrik Simonsen blev valgt og kunne konstatere at gen.fors. var rettidigt 

indkaldt. 

2. Formandens Beretning. Se vedlagte. Der var flg. bemærkninger til denne:    

Der blev spurgt om hvilken belægning der vil komme på de 4 veje. 

Lige nu er der tale om asfalt , belægningssten eller knust asfalt  . 

Blombjergvej 14 nævnte at der et ”væld” der løber. 

Det kigges der på, når vi dræner noget af Blombjergvej. 

Anette Mette fra Rypevej 7 foreslår at vi får løst vandproblemerne først, inden vi  

går i gang med belægningen. 

Det blev nævnt, at der måske er beboere der leder deres regnvand ud i drænene. 

Bestyrelsen bad om, at man kontakter disse, og hvis det ikke hjælper så kontakt 

Bestyrelsen. 

En spurgte om det var muligt at få udkørsel af SMV op til Grenåvej. 

Kommunen har hidtil modsat sig dette da det  fordrer stor investering og indgreb i 

Grenåvej. 

Egon fra Blombjergvej 21 foreslog at der kunne laves ”bump” på vejene for at nedsætte 

Hastigheden.   

Det fordrer at der så laves lygtepæl ved hvert ”bump”. Det vil også være til stor gene 

for snerydning. Så det er nok ikke en brugbar løsning 

Gurli spurgte, om ikke der skulle stemmes om ,hvilken vejbelægning der skulle bruges. 

Det mener Bestyrelsen ikke, da det jo er 7 grundejerforninger, der er sammen om dette 

projekt. Man har ladet vejudvalget træffe det forhåbentlig rette valg.      

Derefter blev beretningen godkendt. 

3. Regnskab og Budget blev godkendt. 

Fra Gurli blev der foreslået at kontingentet blev nedsat med 100 kr. 

Bestyrelsen argumenterede for, at det er godt at have noget at stå imod med, så vi hele 

tiden kan lave forbedringer, uden at skulle indkræve et ekstraordinært indskud. 

Det var der stor enighed om. 

 

 

4. Valg af medlemmer til Bestyrelsen: 

Formanden Erik Schou blev genvalgt 

 



Henrik Simonsen og Mogens Olesen  blev genvalgt 

Suppleanter var ikke på valg. 

Revisorer var ikke på valg. 

Genvalg af de 2 revisorer. 

 

5. Indkomne forslag.  

        Intet 

6. Eventuelt 

Der blev foreslået om man ikke kunne henstille til medlemmerne om at  der slåes græs 

I tidsrummet kl 9 – 12  og kl 14 – 18. 

Det være hermed gjort!! 

Kampesten i vejsiden blev bragt op, og her er reglen at man kun må lægge store sten 

på ens EGEN grund. 

Telefonpælene der står i kanten er til for at forhindre parkering af strandgæster. 

 

Formanden takkede for god ro og orden og gode Indspark og ønskede forsamlingen en 

god sommer! 

 

   Juni 2013 

 

 


